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Mirkóczki Ádám
Tisztelettel köszönti a közgyűlésen megjelent képviselő hölgyeket és urakat, meghívott
szakembereket és minden kedves vendéget.
Kéri Képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni.
Megállapítja, hogy a 18 fős Közgyűlés tagjai közül jelen van 17 fő, így a közgyűlés
határozatképes, azt megnyitja.
Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Tájékoztatja képviselő társait, hogy az Alapokmány 23. § (1) bekezdése szerint: a
napirendi pontok elfogadása előtt a Közgyűlés tagja kezdeményezheti, hogy az Eger
város életét jelentősen befolyásoló napirendnél a hozzászólási lehetőséget a
Közgyűlés időkorlát nélkül biztosítsa. A kezdeményező a javaslatát indokolni köteles.
Van-e ilyen javaslat bármelyik napirendi ponttal kapcsolatban?
Dr. Pápai Ákos
Javasolja, hogy az 1-es napirendi pont kerüljön le a napirendről. Amennyiben ez nem
történik meg, úgy a napirendi pont időkorlát nélkül tárgyalja a képviselőtestület,
Mirkóczki Ádám
Szavazást kér az 1-es napirendi pont napirendről történő levételéről.
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Szavazás: 6 igen, 10 nem, 1 tartózkodás mellett nem fogadták el a javaslatot.

Szavazásra teszi fel az 1-es napirendi pont időkorlát nélküli tárgyalását.
Szavazás: 10 igen, 7 nem szavazattal elfogadásra került.
Az Alapokmány 23. § (3) bekezdése szerint: A napirendi ponthoz meghívott legfeljebb
10 percben tehet szóbeli kiegészítést. Ha a kiegészítés várhatóan hosszabb időtartamú,
az előterjesztő a napirendi pontok elfogadása előtt kezdeményezheti, hogy a meghívott
hozzászólási lehetőségét a közgyűlés időkorlát nélkül biztosítsa.
Van-e ilyen javaslat bármelyik napirendi ponttal kapcsolatban?
Nincs.
Kérdezi, van-e valakinek más napirendi javaslata?
Nincs.

Szavazásra bocsátja a napirendre tett javaslatát.
Szavazás: 16 igen, 1 tartózkodás szavazat mellett elfogadták.

Tájékoztatja az ülésen résztvevő kedves vendégeket, hogy az Alapokmány 26 § (1)
bekezdése alapján:
„A közgyűlés ülésén jelenlévő 10 állampolgár - az utolsó napirendi pont lezárását
követően - felszólalási jeggyel az önkormányzat és szervei, a Polgármesteri Hivatal és a
közszolgáltatók feladatkörébe tartozó ügyekben közérdekű felvetéseket, kérdéseket,
észrevételeket intézhet a Közgyűléshez és annak bizottságaihoz legfeljebb 2 percben.”
Az önkormányzat a választ azonnal szóban, vagy 15 napon belül írásban is adja meg.
Az állampolgárok felszólalási lehetőségét a nyílt ülésű napirendi pontok tárgyalását
követően, a képviselői hozzászólások után biztosítja a testület.
Mirkóczki Ádám
Szomorú kötelességének tesz eleget. Herman István október 21-én elhunyt. A Magyar
Érdemrend Lovagkersztje díj birtokosa, volt országgyűlési képviselő, az egykori Grafotip
Reklám és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója, a Heves Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara kézműves alelnöke 74 évet élt.
Herman István a politikai élet aktív szereplője volt 1990-től nyugdíjba vonulásáig: 1990–
1994-ig Eger önkormányzati képviselője volt, majd 1994–1998-ig városi költségvetési
bizottsági tag, 1998-tól a Heves Megyei Önkormányzat képviselője volt. A Fideszbe
2006-ban lépett be, ahol a Heves megye 6. számú választókerületének elnöki megbízását
kapta meg a tagságtól. 2010 és 2014 között a választókerületének választott
Országgyűlési Képviselője volt.
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A Parlamentben a Költségvetési, és a Gazdasági Bizottságban végezte munkáját.
Mandátuma idején töltötte be a Költségvetési Bizottság Albizottságának elnöki
tisztségét. Munkája során kitüntetésekkel, elismerő oklevelekkel, díjak
adományozásával ismerték el teljesítményét.
Herman István több díj, kitüntetés, elismerő oklevél birtokosa volt. 1999-ben az Az év
vállalkozója lett, 2000-ben Arany diplomát kapott a kiváló munkáért, 2006-ban
Szakképzésért végzett munkáért, 2018-ban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét vehette
át. Tagja volt a Szent György Lovagrend Egri Priorátusának, valamint a Rákóczi
Szövetség Egri Tagozatának.
Hobbijának hódolva több vadásztársával megalapította a Cseralja Természetvédelmi
Vadásztársaságot. Hitvallása szerint nem az számít ki honnan jött, hanem az, hogy hová
tart.
Kéri, hogy 1 perces néma felállással emlékezzenek meg Herman Istvánról.

Napirend előtti hozzászólások:

1./ a rendőrség képviselőjéhez feltett kérdések, észrevételek;

Dr. Pápai Ákos
A Kallómalom utca 7-9 sz. társasház előtt sok a hajléktalan ember, akik nem megfelelően
viselkednek. Tisztában van azzal, hogy nem lehet kellemes az utcán élni, de mindezt
lehetne közszeméremsértés nélkül tenni. Szeretné, ha a rendőrség és a városvezetés
javítana a kialakult helyzeten.

Mirkóczki Ádám
A városvezetés ez ügyben csak annyit tehet, hogy jelzi a problémát a rendőrség felé.

Kovács József r. ezredes
Ha az életvitelszerű közterületen tartózkodás szabályait megszegi az illető, akkor el kell
járni vele szemben. De ugyanúgy minden egyéb jogszabálysértés és bűncselekmény
esetében is megteszik a szükséges intézkedéseket. Csak és kizárólag rendészeti
eszközökkel nem tudják megoldani ezt a problémát. Természetesen minden jelzés
esetén megpróbálnak intézkedni.
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2./
a város életét jelentősen befolyásoló, halaszthatatlan és rendkívüli jelentőségű
ügyben történő hozzászólás;

Kovács-Csatlós Tamás
„A nyár folyamán, minden előzmény nélkül komoly betegséggel került kórházba Id.
Herman István. Egész életében, így utolsó földi napjaiban is példamutatóan, küzdeni
akarással, életigenléssel nézett szembe ezzel a kihívással. Id. Herman István Aldebrőn
született, családja második gyermekeként 1967-ban érettségizett a Dobó István
Gimnáziumban, majd a fővárosban kemigráfus képesítést szerzett. Hitte, hogy az
embernek egész életében folyamatosan tanulnia kell. Ennek a tudásvágynak az
eredménye, hogy már felnőtt fejjel szerzett pedagógus diplomát az Eszterházy Károly
Főiskolán. A tudás iránti olthatatlan szomja mellett utolsó pillanatig aktív részese volt a
közéletnek, politikának. Tagja volt a rendszerváltozást követően szabadon választott
egri önkormányzati testületnek, 1990-1994-ig. 1994-től egy ciklusra a városi költségvetési
bizottság tagjai közé választották. 1998-tól a Heves Megyei Önkormányzat képviselője,
majd 2010-től egyéni mandátumot szerezve a Heves megyei 6. sz. választókerültből 4
évig képviselte szűkebb hazáját Füzesabonyt és környékét az országgyűlésben. A
közéleti pálya mellett a Grafotip Reklám és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója és a
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműves alelnökeként is ténykedett.
Munkáját számos elismeréssel díjazták. Ezek közül az egyik legkiemelkedőbb a 2008ban megkapott a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje. Hobbija a vadászat volt. Társaival
közösen megalapították a Cseralja Természetvédelmi Vadásztársaságot. Tagja volt a
Szent György Lovagrend Egri Priorátusának, valamint a Rákóczi Szövetség Egri
Tagozatának. Mindezek egy teljes életmű felsorolásszerű állomásai. A legfontosabb
azonban, hogy idősebb Herman István emberként viselkedett minden körülményben,
minden szerepében. Egy olyan emberként, aki egyenesen, sokszor kendőzetlenül, de a
legnagyobb tisztelettel megmondta, amit érzett, gondolt és hitt. Kivívva ez által sokak
és köztük azok tiszteletét is, akikkel nem „egy gyékényről árult a politikai piacán”. A
jövőre is gondolt. Sosem ragaszkodott foggal, körömmel a betöltött tisztségeihez. A
fiatalokat atyai tanácsaival tapasztalatából és folyamatosan gyarapodó tudásával látta el.
Alakja példaként, fáklya kell, hogy lebegjen mindnyájunk előtt, így őrizzük meg őt
emlékezetünkben. „Isten veled István bátyám!”

Juhász Ádám
A belváros képviselőjeként heti rendszerességgel érkeznek hozzá lakossági
megkeresések a közlekedési káosz miatt. A Hibay Károly utcában, a Dobó utcában és a
Szúnyog közben autók torlaszolják el az utat szabálytalanul parkolva. A hétvég egy lakó
nem tudta elhagyni az otthonát, mert a kapubejáró előtt parkolt egy gépjármű.
Polgármester úrnak szándékában van a belváros közlekedési rend felülvizsgálata, illetve
egy új szabályozás kialakítása. Kéri ennek mielőbbi megvalósítását. Tarthatatlan a
jelenlegi állapot. Amíg nem kerül kialakításra egy új szabályozási rend, addig a rendőrség
és a közterület-felügyelet segítségét kéri a közlekedési rend fenntartása érdekében.
Kérése, hogy a szabálytalanul parkoló gépjárművezetőket szólítsák fel a távozásra vagy
a szabálytalan parkolásért szabjanak ki szankciót.
4

Mirkóczki Ádám
Egyetért Juhász Ádám képviselő úrral. Az önkormányzathoz is napi szinten érkeznek a
panaszos megkeresések. Biztos abban, hogy jelen pillanatban is szabálytalanság
tapasztalható az érintett szakaszon. Amikor egy interjú kapcsán felvetette a „belvárosi
autómentesítést”, azt azért tette, mert évek óta fennáll ez a probléma, de egyre inkább
csak romlik a helyzet. A sétáló utca gyakorlatilag gépjárműves utcává vált. Más megyei
jogú városban nincs ilyen. Az a törekvés, amit az interjúban megfogalmazott az nem
alaptalan. Tisztában van azzal, hogy sokaknak nem fog tetszeni, ugyanakkor az a közös
érdek, hogy a megfelelő és ésszerű keretek között teljesen autómentes legyen a Dobó
tér, a Kis-Dobó tér és a néhány kis utca, amely a turizmust és a vendéglátást szolgálja.

Minczér Gábor
Juhász Ádám képviselő úrhoz hasonlóan, ő is a belvárosi közlekedési problémáival
kapcsolatban szeretne felszólalni. Az önkormányzathoz is elég sok panasz érkezik,
jellemzően a Hibay Károly utcából és a Széchenyi István utcából. Örömmel vette, hogy
Juhász Ádám képviselő úr egyetért a szabályozással, illetve Lombeczki Gábor képviselő
úr is egyetértően bólogatott. Viszont így nem érti Frakcióvezető úr hírlapban elhangzott
nyilatkozatát.

Oroján Sándor
A jelenlegi városvezetés a kampány során egy óra ingyen parkolást ígért a belváros
területén. De ehhez képest a választások után csak annyi látszott ebből, hogy maximum
annyi valósul meg, hogy reggel és délután fél óra ingyen parkolást biztosítanak az egri
lakosok részére.
Elképesztőnek tartja, hogy egy médiainterjúból kellett megtudni azt, hogy a
Polgármester úr szeretné kitiltani a gépjárműveket a történelmi belvárosból.
Valószínűleg a forgalomszabályozást szigorítani kell és a szabálytalankodókra szankciót
kell kiszabni. De egy szabályozásváltozás nem a szabálytalankodókra vonatkozik, hanem
a szabálykövetőkre. Nincs kidolgozott terv arra vonatkozóan, hogy miként lehetne a
parkolási káoszt megszüntetni. Hozzá is érkeznek panaszos bejelentések, nemcsak a
belvárosban vannak problémák. Sokan a díjfizető zónán kívül helyezik el a
gépjárműjüket. Leparkolnak valaki lakóháza előtt, így viszont az ott lakó nem tud
parkolni a saját gépjárműjével. Úgy véli, hogy a hirtelen tett nagy bejelentések helyett
először egy átgondolt általános parkolási koncepció kidolgozása kellene. Legalábbis a
követői a közösségi médiában ezt gondolták célravezető megoldásnak. Nem tartja
célravezetőnek a gépjárművel kitiltását. A helyzet sokkal rosszabb lenne, ha annak
idején az előző városvezetés nem épített volna százszámra parkolókat a belvárosban és
a környékén.

Mirkóczki Ádám
Az előző közgyűlésen Oroján képviselő úr nem volt jelen, pedig akkor éppen a parkolási
helyzetről volt egy hosszadalmas tájékoztató. Két éve folyamatosan azon ötletelnek,
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hogy miként lehetne plusz parkolókat létrehozni. A problémát csak az új parkolók
létrehozásával lehet orvosolni. Ez pusztán csak pénz kérdése. Amennyiben kétezer új
parkolót hoznának létre még azzal is csak tüneti kezelés lenne a problémára. Az elmúlt
3 évben ötezerrel nőtt a gépjárművek száma. Az egy óra ingyen parkolást teljesítették is.
Reggel fél óra, délután fél óra. Sokmillió forint kellene ahhoz, hogy olyan
parkolóautomatákat telepítsenek, mellyel szoftveresen lehessen a kampány során ígért
parkolási koncepciót igénybe venni. A parkolási problémák 13 éve nincsennek megoldva.
Eger első helyi népszavazása a történelmi belvárosból történő gépjárművek kitiltásáról
fog szólni. Jelenleg a veszélyhelyzet nem ad lehetőséget arra, hogy helyi népszavazást
tartsanak. Hozzanak döntést az egri lakosok, arról hogy lehet-e autóval forgolódni a
Dobó téren, a Kis-Dobó téren, az Érsek utcában, a Szent János utcában, a Széchenyi
utcában. Ez egy olyan fajsúlyú ügy, ami alapvetően határozza meg a mindennapjainkat,
a vendéglátásról és a turizmusról szól. Reméli, hogy az országgyűlési választásokkal
egyidőben létrejöhet a helyi népszavazás. Hatálya kitolható 2023. január 1-jéig. Addig
mindenkinek lesz ideje egyeztetéseket folytatni ezzel kapcsolatban.

Előterjesztés:
1./ Előterjesztés az Egri Kertvárosi Óvoda magasabb vezetői megbízásnak
minősülő intézményvezetői munkakör betöltésére vonatkozó kinevezésről
Előterjesztő:
Meghívott:

Mirkóczki Ádám
polgármester
Bocsiné Percze Andrea
pályázó
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Komlósi Csaba
Kérdése, hogy a pályázati anyag miért nem lett csatolva az előterjesztéshez?

Mirkóczki Ádám
Jegyző úr tájékoztatása szerint, korábban sem volt csatolva a pályázati anyag az
előterjesztéshez. Kérés esetén bárki betekinthet a pályázati anyagba.

Mirkóczki Zita
Kérés esetén a pályázatot bárki megtekintheti. Az előző ciklusban is így kellett
cselekedni. Ha kíváncsiak voltak egy-egy pályázati anyagra, akkor jelezni kellett a
szándékot, majd betekintést nyerhettek a pályázati anyagba. A VSZUKB ülésen jelenlévő
bizottsági tagok, képviselők nem kérték a pályázati anyagot. Lehet kérni, hogy a
6

későbbiekben a pályázati anyagok legyenek feltöltve az előterjesztéshez. Ez abban az
esetben lehetséges, ha a pályázó beleegyezik a pályázati anyag nyilvánossá tételéhez.

Mirkóczki Ádám
Az előterjesztésből idéz egy részletet. „Tekintettel arra, hogy a pályázat személyes
adatokat tartalmaz és az adatkezelés céljának teljesülésével az adatok kezelésére
vonatkozó jogalap megszűnik, ezért a GDPR 5. cikke (1) bekezdés b) pont alapján
megjelölt célhoz kötöttség elvét figyelembe véve nem javasolt a dokumentumok
napirend.hu-n és honlapon történő közzététele. A tisztelt képviselők a pályázatot
munkaidőben megtekinthetik a Kabinet Iroda köznevelési ügyintézőjénél (Kossuth
Lajos utca 28. 124-es irodájában).” Ha minden személyes adat csatolva lenne az
előterjesztéshez, abban az esetben zárt ülést kellene tartani. A jövőre vonatkozóan el
kell dönteni, hogy zárt ülésen tárgyalja a testület az ilyen előterjesztéseket, melyhez
minden személyes adat csatolásra kerül vagy nyílt ülés keretein belül, ahol a személyes
adatok nem lesznek csatolva.

Dr. Pápai Ákos
A pályázótól kérdezi, hogy az eddigi beosztásaiban milyen fluktuáció volt? Mennyi volt
az óvodapedagógusi létszám? Olyan információk jutottak el hozzá, hogy a pályázó
eddigi vezetése alatt több óvónő távozott.

Bocsiné Percze Andrea
Elmondja, hogy nem ő volt az intézmény vezetője. Ő az intézmény szakmai vezetője volt
2011-től. A fluktuáció nem csak ebben az óvodai körzetben magas, hanem a másik két
körzetben is. Az életpálya-modell miatt a gyakornoki bérek alacsonyak, így a fluktuáció
országos szinten is igen magas. Az 1960-ban született óvodapedagógusok most mennek
nyugdíjba országos szinten. A pályázati anyagába beleírta, hogy a harmadik fluktuáció
adódhat abból is, hogy a szakmai elvárásnak nem mindenki akar és tud megfelelni. A
XXI. század gyermekeinek neveléséhez XXI. századi módszereket kell alkalmazni.
Vannak olyan óvodapedagógusok, akik az innovációra hajlamosak. Fontosnak tartja,
hogy Egerben olyan óvodapedagógusok dolgozzanak, akik korszerű módszereket
alkalmaznak. Gyakorlatvezető oktatóként az egyetemen dolgozik. Eger város mind a 17
óvodájába járnak hallgatók. Budapestről azért jönnek hallgatók, mert magas szintű
szakmai munka folyik az egri óvodákban.

Mirkóczki Ádám
Ahhoz, hogy ne történjen tömeges pályaelhagyás, az önkormányzatnak béremelést kell
eszközölni. Az óvodapedagógusok fiatalabb generációja nem egri lakos, így szinte
mindenki albérletre kényszerül. Az átlag 160 ezer forintos fizetésből képtelenség
albérletet és megélhetést biztosítani.
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Dr. Pápai Ákos
A GDPR alapvetően az Európai Unió által alkotott jogszabály, ami a Facebook és más
diktata eszközöket használó cégek ellen jött létre, nem pedig az egri önkormányzati
képviselők munkájának akadályozására.

Mirkóczki Ádám
Elmondja Dr. Pápai Ákos képviselő úrnak, hogy képviselőként megtehette volna, hogy
elmegy a Kossuth Lajos utca 28. szám alá és elolvassa a pályázati anyagot. Megtehette
volna azt is, hogy a bizottsági ülésen részt vesz és végig hallgatja a pályázót.

Dr. Pápai Ákos
Tisztában van azzal, hogy országosan viszonylag kevés, azonban szakmailag nagy súlyt
jelentő bázisóvoda is van Egerbe, ahol magasszintű szakmai munka folyik. Egyetért
Polgármester úrral, miszerint anyagilag kompenzálni kellene az óvodapedagógusokat. A
bizottsági ülésre nem kapott meghívót.

Mirkóczki Zita
Az általa vezetett bizottsági ülésre ezidáig sem kapott meghívót Dr. Pápai Ákos képviselő
úr, mégis szinte mindig részt vesz az üléseken. A legutóbbi bizottsági ülésen nem volt
jelen. Örömmel tölti el, ha nem csak a bizottsági tagok vesznek rész a bizottsági ülésen.
Elmondja, hogy a szakmai bizottság három főből állt: Földvári Győző képviselő úr,
Juhász Ádám képviselő úr és Farkas Attila alpolgármester. A szakmai bizottság
politikától mentes volt.

Dr. Pápai Ákos
Tájékozódás miatt szeretet részt venni a bizottsági üléseken. Minden képviselőnek van
lehetősége arra, hogy tanácskozási joggal részt vegyen a bizottsági üléseken. Azonban,
hogy legyen ott, ha az nem a megszokott időpontban van. Nem hétfőn és nem is kedden.

Mirkóczki Zita
Úgy véli, Képviselő úr összekeveri a bizottságokat.

Dr. Pápai Ákos
Annak idején ő is megszavazta az SZMSZ módosítást, de nem szerencsés, hogy a
bizottságok a közgyűlés hetén vannak. A felkészülésre nincs elegendő idő. Jó lenne, ha
a közgyűlések tervezett időpont mentén lenne tartva.
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Mirkóczki Ádám
Képviselő úr összekeveri a szakmai bizottsági ülést és az általános bizottsági üléseket. A
szakmai bizottságra ki van jelölve egy szakmai grémium, akik személyesen hallgatják
meg az adott pályázót.
Az általános bizottsági ülésről két felületen is lehet tájékozódni. A bizottsági ülésre, csak
a bizottság tagjai kapnak meghívót.

Oroján Sándor
A bizottsági ülésen támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé kerülését. Az előző
közgyűlésen szó volt arról, hogy körülbelül egy év múlva az óvodákat egy intézménnyé
szeretnék összevonni. Úgy gondolja, hogy a kinevezésnek köze lehet a jövőbeni
átalakításhoz. Más esetben nem 5 éves megbízást adnának. Szerinte ez a kinevezés nem
az óvodavezetésről szól, hanem valami sokkal nagyobb feladatot szánnak a pályázó
számára. Őszinte választ szeretne, hogy miről is szól a kinevezés. A kinevezés időtartama
lehetne rövidebb és valamilyen közös megoldást kellene kitalálni.

Mirkóczki Ádám
A kinevezés mögött nincs semmilyen hátsó szándék. Nem lehet előre tudni, hogy a
későbbiekben az átszervezés kapcsán hogyan fog dönteni a közgyűlés, így a jelenleg
hatályos jogszabályok szerint 5 évre szóló kinevezést kell tenni. Az előző vezetés ideje
alatt is felmerült a három óvodai körzet összevonása. Minden óvodavezetővel
megtörténtek az egyeztetések. A legutóbbi közgyűlésen részleteibe menően tárgyaltak
körzetösszevonás rossz és jó oldaláról. A pályázati kiírás a jelenleg hatályos
szabályozások szerint 5 évre lett kiírva. Ha a közgyűlés úgy dönt, hogy a három óvodai
körzetből egyetlen körzetet hoz létre, akkor mindhárom óvodavezető megbízatása lejár.
Teljesen új pályázatot kell kiírni.

Dr. Pápai Ákos
A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság esetében lejárt az 5 éves megbízatás és új
pályázatot írtak ki. Ha most nem így járnak el, mint annak idején, akkor vagy
törvénysértés követtek el vagy most úgy érvel Polgármester úr, hogy annak nincs
igazságalapja.

Mirkóczki Ádám
Sem a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság esetében, sem más intézményvezető
esetében nem saját maga hozott döntést, hanem mindig az arra kijelölt szakmai
grémium. Azt terjeszti a közgyűlés elé, amiről az adott bizottság döntést hozott.
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Sós Tamás
Támogatja Bocsiné Percze Andrea kinevezését. Az elmúlt időszakban nyilvánvalóvá vált,
hogy jól tudnak együtt dolgozni. A pályázó megválasztása esetén az óvodák fejlődése
tovább folytatódik.

Dr. Pápai Ákos
A szakmai bizottság tagjai között csak egyetlen olyan személy volt, akinek ténylegesen
köze van az óvodavezetéshez.

Földvári Győző
A bírálóbizottság tagjai között voltak képviselők és volt olyan szakember, aki hosszú
évtizedeket töltött el óvodapedagógusként és vezetőként. Intézményfelügyelőként napi
kapcsolatban van az óvodavezetőkkel. Dr. Pápai Ákos képviselő úr kérte a napirend
időkorlát nélküli tárgyalását. Kéri, hogy ne éljen vissza a közgyűlés adta lehetőséggel,
csakis a pályázatról beszéljen.

Bocsiné Percze Andrea
A jelenlegi képviselőtestületből egyedül Császár Zoltán képviselő úr volt tagja annak a
képviselőtestületnek, akik 2011-ben megszavazták a három óvodai körzetet. Frusztráló
számára, hogy politikai ügyet csinálnak ebből, ahelyett, hogy a szakmaisággal
foglalkoznának. Annak idején a szakma, mint közoktatási iroda valóban ismerte az ő
munkáját. 11 évig volt függetlenített vezetője Eger város legnagyobb óvodájának. Első
három szakmailag elismert óvodavezetők között volt. Sajnálatos módon a politika
lehúzta és nem engedték, hogy körzetvezető legyen. Az epreskert úti szülők
megkérdezték az akkori döntéshozóktól, hogy mi köze van az epreskert úti óvodának a
lajosvárosi óvodákhoz. Annak idején egy politikai döntés született, amit elfogadott és a
háttérbe húzódott. Nem hatalommotiváltnak, hanem feladatmotiváltnak tartja magát.
Szakmai tudását sokan elismerik és ezt a tudást szereti átadni más
óvodapedagógusoknak és óvodavezetőknek is.
Elment mind a négy óvoda nevelőtestületéhez, minden kollégát megkérdezett mielőtt
benyújtotta a pályázatát. A döntőtöbbség azt szeretné, ha ő lenne a Kertvárosi Óvoda
vezetője. Amennyiben más döntés fog születni, akkor ugyanúgy félrehúzódik, mint
annak idején. Jó érzéssel töltötte el, hogy a bizottsági ülésen egy olyan személy dicsérte,
aki annak idején ő maga is óvodapedagógus volt.

Mirkóczki Zita
Az előző vezető nyugdíjba vonulása miatt írta ki a pályázatot az önkormányzat. A
bizottsági ülésen elhangzott egy fantasztikus értékelés a pályázó munkásságával
kapcsolatban. A pályázat valóban szakmailag alá lett támasztva. Örömmel tölti el, ha az
általa vezetett bizottsági ülésen olyan hozzászólások hangzanak el, amelyek szakmailag
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alátámasztanak bizonyos dolgokat. A pályázati anyag szakmailag kiváló. Hosszasan
tárgyalja az óvoda felépítését, a pályázó szakmai múltját. Részletesen kifejti, hogy milyen
problémák és lehetőségek vannak. A pályázó az óvoda szakmai vezetője volt, mintegy
második vezetői szerepet töltött be az óvodában. A legmegfelelőbb személy a pozíció
betöltésére. Amennyiben a Közgyűlés támogatja a kinevezést, a pályázónak jó munkát
kíván a továbbiakban.

Császár Zoltán
A kinevezésnek ünnepélyesnek kellene lennie, de a kialakult vita miatt a pályázónak
bizonygatnia kell az ő rátermettségét, tudását.

Mirkóczki Ádám
Amennyiben zárt ülés keretin belül tárgyalták volna az előterjesztést, akkor vita nélkül
már rég megszavazta volna mindenki.

Dr. Pápai Ákos
Ha a pályázati anyagot nem ismerik a képviselők, nem lehet megfelelő döntést hozni.

Kovács-Csatlós Tamás
Méltatlannak tartja ezt a viselkedést. Ez egy olyan szakmai terület, ami fontos a város
életében. A pályázó szakmailag alkalmas az óvodavezetői pozíció betöltésére. Ez a
terület is, mint oly sok terület, gondban van Magyarországon. A jelenlegi vita rávilágít
arra, hogy nem szerencsés az, hogy a bizottsági ülések a közgyűlés hetén vannak, mert
elég rövid az idő.
Illetve kéri azt, hogy legyen konszenzusos a testület. Amennyiben több pályázót
szeretne az önkormányzat, akkor úgy kell kiírni a pályázatot, hogy egy pályázat esetén
az adott pályázat érvénytelen lesz. Ezeket az alapokat le kell fektetni. Lehet zárt ülés
keretein belül tárgyalni a személyi ügyet érintő előterjesztést.
Császár képviselő úrral egyetért, miszerint ünnepélyesnek kellene lennie egy
kinevezésnek. Hiszen ha a képviselőtestület jóváhagy egy kinevezést, akkor az a személy
szakmailag elért egy olyan szintet, hogy alkalmas a pozíció betöltésére.

Mirkóczki Ádám
A bizottsági ülésen teljes egyhangú döntés született az előterjesztés kapcsán.
Jóhiszeműen azt gondolta, hogy a közgyűlésen is hasonló lesz a helyzet és néhány perc
alatt megtárgyalják a napirendet.
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Minczér Gábor ügyrendi felszólalás
Egyetért Kovács-Csatlós Tamás képviselő úrral, miszerint a bizottsági struktúrát felül
kellene vizsgálni. Jómaga is méltatlannak tartja azt, ami most a közgyűlésen folyik. Akik
támogatták a napirend időkorlát nélküli tárgyalását, azok az előterjesztéssel
kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket.

Oroján Sándor
A VSZUKB ülésen arról kellett dönteni, hogy az előterjesztés a Közgyűlés elé kerüljön
vagy sem. Az óvodavezető személyéről pedig majd a Közgyűlésnek kell döntést hozni. A
bizottsági ülés végén azt mondta a pályázónak, hogy jó munkát kíván. Biztos abban,
hogy meg lesz a kellő szavazat a kinevezéshez.
A pályázó elmondta, hogy annak idején a politika miatt nem lehetett vezető. Annak
idején a politika miatt az ő édesanyja is hasonló dolgokat élt át. Illetve jómaga is
igazságtalanságban részesült a politika miatt. Azt gondolja, hogy egy ilyen pályázat
esetében a szakmaiságnak kell dönteni. Maximális egyetért azzal, hogy az
óvodapedagógusok bérét emeljék meg. Az óvodai körzetek átalakítását nem tarja jó
ötletnek. Nem szakmailag és nem személyében bírálta a pályázót, csak egy ilyen
szituációban nem tartja ezt a helyes döntésnek, hiszen az előző közgyűlésen az óvodák
összevonásáról volt szó. Emiatt szeretett volna egy kompromisszumos megoldást. Előre
bocsátja, hogy támogatni fogja a kinevezést.

Mirkóczki Ádám
A jelenleg hatályos rendelkezések és jogszabályok értelmében 5 évre kell választani
intézményvezetőt. Ha 1-2 év vagy 4 év múlva napirendre kerülne az óvodai körzetek
összevonása, azt nem lehet előre megjósolni, hogy miként döntene ezzel kapcsolatban a
közgyűlés.

Császár Zoltán
A VSZUKB ülésen Lászka Anikó nyugdíjas óvodapedagógus hosszasan kifejtette a
pályázó szakmai rátermettségét. Örömmel venné, ha minden bizottságban lenne olyan
felkészült szakember, mint amilyen Lászka Anikó.
Mirkóczki Zita tanácsnok asszony mindenkinek szót adva, igen összeszedetten vezette
le a bizottsági ülést. Megnyugtató számára, hogy részt vett a bizottsági ülésen, így
nincsennek kérdései, kételyei a pályázóval kapcsolatban.

Juhász Ádám
Szakmai bizottság tagjaként szeretne felszólalni. Sajnálatos módon nem tudott részt
venni a szakmai bizottsági ülésen.
Gratulál Bocsiné Percze Andreának a szakmailag kiemelkedő pályázathoz. Köszönetet
mond Földvári Győző képviselőtársának, hogy a bizottsági ülésen felolvasta írásos
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véleményét. A pályázó minden olyan kompetenciával rendelkezik, ami szükséges a
pozíció betöltéséhez.
Amikor a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság vezetői kinevezés történt, ott is
hasonló eset állt fent. A közgyűlési határozatban az szerepel, hogy a pályázót a szakmai
szempontok alapján támogatja a VSZCSB. Egy következő bekezdésben pedig az szerepel,
hogy a bizottság 6 tagja jelezte, hogy a kiválasztáshoz célszerű lenne több pályázati
anyagot összehasonlítani. Ekkor egy új pályázat került kiírásra.
Mindezektől függetlenül a pályázatot szakmailag támogatandó tartja.

Dr. Pócs Alfréd
Szeretné, ha a későbbiekben az előterjesztéshez csatolva lennének a pályázati anyagok.
A pályázó pontosan abban az életkorban van, amikor is a legnagyobb szakmai tudással
rendelkezik. Természetesen támogatja a pályázó személyét.
A XXI. századi neveléssel egy csínyán kell bánni, mert XXI. századi tapasztalat még csak
évtizedes tapasztalat. Fontosabbnak tartja az óvodai neveléssel kapcsolatban a tradíciót,
mint a XXI. századot.

Mirkóczki Ádám
További hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Határozati javaslat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján, Bocsiné Percze
Andreát ………………………..bízza meg 2021. november 1-től 2026. július 31-ig az Egri
Kertvárosi Óvoda (Eger, Ifjúság u. 4.) intézményvezetői (magasabb vezető)
feladatainak ellátásával. Illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény, a Kjt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. év XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendeletnek magasabb vezetőkre
vonatkozó rendelkezései alapján a polgármester állapítja meg.
Felelős:

Mirkóczki Ádám Polgármester
Dr. Bánhidy Péter Jegyző megbízásából
Spisák György aljegyző
Kabinet Iroda vezetője
Határidő: 2021. november 30.

Szavazás:

14 igen, 3 tartózkodás szavazattal elfogadásra került a határozati javaslat.
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100/2021. (X.28.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján, Bocsiné Percze
Andreát ………………………..bízza meg 2021. november 1-től 2026. július 31-ig az Egri
Kertvárosi Óvoda (Eger, Ifjúság u. 4.) intézményvezetői (magasabb vezető)
feladatainak ellátásával. Illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény, a Kjt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. év XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendeletnek magasabb vezetőkre
vonatkozó rendelkezései alapján a polgármester állapítja meg.
Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester
Dr. Bánhidy Péter Jegyző megbízásából
Spisák György aljegyző
Kabinet Iroda vezetője
Határidő: 2021. november 30.

2./ Előterjesztés a Szerencsejáték Zrt. által támogatott befogadó játszótér építési
programban történő részvételről szóló 134/2021 (III.22.) határozat módosításáról
Előterjesztő:

Mirkóczki Ádám
polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Keresztes Zoltán
Mi lesz a sorsa a játszótér mellett lévő sportpályának?

Mirkóczki Ádám
Nincs tudomása arról, hogy bármilyen döntés született volna a sportpálya
megszüntetéséről. Legjobb tudomása szerint megmarad a sportpálya.

Komlósi Csaba
Az előterjesztés szerint ez a legmegfelelőbb helyszín. Érdeklődik, hogy felmerültek-e
más lehetséges helyszínek? Amennyiben igen, miért a jelenlegi mellett döntöttek? Illetve
furcsának találja, hogy már egy hónappal ezelőtt be lett jelentve, hogy oda fog épülni az
új játszótér. Nem világos számára, hogy miért kell erről döntenie a közgyűlésnek. Talán
először döntést kellene hozni és aztán kellene bejelentést tenni.
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Minczér Gábor
Nem a városvezetés döntött a helyszínről. A Szerencsejáték Zrt. szakemberei 5 alternatív
helyszínt vizsgáltak meg. Komlósi képviselő úr számára el fogja küldeni a pontos
helyszínek listáját. Azokat a játszótereket vizsgálták meg, amelyek elég leromlott
állapotúak. A Szerencsejáték Zrt. jelezte, hogy mivel eredetileg a játszótér az Érsekkertbe
lett tervezve, így elég nagy helyigényű a leendő játszótér. A Szerencsejáték Zrt. úgy vélte,
hogy a Cifrakapu úti helyszín a befogadó méreténél fogva alkalmas arra, hogy áttervezést
követően befogadja a játszóteret. Ez az egyetlen olyan terület, ahol nem kell a
közművekhez hozzányúlni. Egyedül egy világító lámpasor helyezkedik el a területen,
amit a tervezésnél figyelembe kellett venni. Fakivágás sem történhet a lehetséges
területen. A Cifrakapu úti játszótér esetében két darab csemete földlabdás áthelyezése
fog megtörténni. Tavaly ültetett fák, így ezeknek az áthelyezése megoldható úgy, hogy
ne érje őket sérülés. Ott maradnak a játszótéren, csak minimálisan arrébb kell őket
helyezni.
Komlósi képviselő úr által említett bejelentésre válaszként elmondja, hogy 1 hónappal
ezelőtt csak lehetséges helyszínként említették a Cifrakapu úti játszóteret. Elmondja,
hogy amennyiben nem lett volna ez a lehetőség, a körzet képviselőjeként célul tűzte ki
a játszótér felújítását a képviselői keret terhére. Ez a játszótér három körzet határán
helyezkedik el, így nemcsak az ő körzetében lakók fognak profitálni, hanem a másik két
körzetben élők is.

Mirkóczki Ádám
Tudnivaló, hogy a legideálisabb helyszín az Érsekkert lett volna, azonban ha már így
alakult, akkor a legtöbb gyermeknek a Felsővárosi helyszín lesz a legközelebb. A jelenlegi
és a korábbi városvezetés is megkapta, hogy más városrészek elmaradnak a fejlesztések
tekintetében. Bízik benne, hogy ezt értékelni fogja a lakosság.

Császár Zoltán
Valóigaz az Érsekkert lett volna a legjobb hely a játszótér számára, azonban a Cifrakapu
út is elég jó terület, mivel három körzet lakói is tudják használni a játszóteret. A
képviselői keretet jómaga is játszótér fejlesztésére fogja költeni. Polgármester úr
nagyfokú lobbimunkájának köszönhető, hogy a befogadó játszótér Eger városába
kerülhessen.

Kovács-Csatlós Tamás
Arra gondolt, hogy benyújt egy módosító indítványt, miszerint a Cifrakapu úti helyszínt
változtassák meg az Érsekkerti helyszínre. Munkára kényszerítve ezzel a Tervtanácsot.
De mégsem tette, mert félő, hogy még a végén sehol sem valósulna meg a játszótér.
Az Érsekkertben megvalósult a futókör, ami egy évtizedes álom volt. Köszönetet mond
az Önkormányzatnak és a Magyarország Kormányának, hogy az Aktív Magyarországért
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program keretein belül megvalósulhatott a futókör. Egy válságos időszakban ez
kifejezetten nagy lépésnek számít. Ha még apránként is, de haladnak afelé, hogy az
Érsekkert egy komplex rehabilitációra, aktív kikapcsolódásra alkalmas park legyen.
A Kertész úton teljesen leromlott a MATÁV játszótér, így a körzetében egy játszótérrel
kevesebb lett. Az Érsekkerti játszótér állapota is mindenki számára ismeretes.
Tisztelettel kéri, hogy a közeljövőben erre a területre fordítsanak nagyobb összeget. A
fejlesztéshez felajánlja a képviselői keretét. Tudniillik, hogy az Érsekkerti játszótér
kivitelezése nem néhánymillió forint.
Jó szívvel veszi, hogy a befogadó játszótér megvalósulhat Eger városban.

Mirkóczki Ádám
Bízik abban, hogy a TOP Plusz keretein belül jelentős forrással eszközölni tudják a
leromlott állapotú játszóterek felújítását, a megszüntetett játszóterek helyére pedig egy
új játszótér kivitelezését. A közgyűlésnek lehetősége lesz javaslatot tenni a TOP Plusz
forrás felosztásába.

Dr. Pápai Ákos
Kéri, hogy a megvalósult játszóterekre fokozott figyelmet fordítsanak. Visszatérő
probléma, hogy a játszóterek egyfajta „bulizónaként” vannak használva. Javasolja, hogy
a játszótereket éjszakára tegyék zárhatóvá, illetve helyezzenek el térfigyelő kamerákat.

Mirkóczki Ádám
Véleménye szerint a kamerák felszerelése kivitelezhető. A bekerítés is jó ötlet, de még
nincs információja arról, hogy milyen összegből valósulhatna meg.

Mirkóczki Zita
A játszótér a Felsővárosban lesz a legjobb helyen. Ugyanis az Érsekkertbe sokkal
nagyobb volumenű játszótér kell. Véleménye szerint a TOP Plusz pályázat keretein belül
megvalósítható lesz.
Biztos abban, hogy a Cifrakapu úti leendő játszótér maximális kihasználtságú lesz.
Jobban örült volna annak, ha ezek az előterjesztések hamarabb kerültek volna a
képviselőtestület elé és a dönthettek volna arról, hogy hová és miket javasolnak.
Véleménye szerint, ha a Tervtanács véleményét előbb kikérték volna, akkor nem lett
volna ekkora csetepaté. De mindezektől függetlenül nagyon örül a játszótér
megvalósulásának.

Mirkóczki Ádám
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Történhet bármilyen jó dolog Egerben, mindig vannak olyanok, akik csak kritizálnak.
Addig amíg nem jelentette be azt, hogy lehetőség van egy 40-50 millió forintos játszótér
létrehozására, a képviselők 90%-a azzal sem volt tisztában, hogy a Szerencsejáték Zrtnek van egy ilyen programja. Különböző tárgyalásoknak köszönhetően elérte azt, hogy
Egerben megvalósulhasson egy befogadó játszótér, de akkor is csak a hibát keresték
benne. A Szerencsejáték Zrt. kijelentette, hogy nem változtat az anyag -és
színhasználaton. Hiába vitte volna előzetesen a Tervtanácshoz, mert a Szerencsejáték
Zrt. nem változtat az anyag -és színhasználaton. A Tervtanácsnak pedig ez nem tetszett.
Örülni kellene annak, hogy a városban megvalósul ez a játszótér.

Farkas Attila
A Tervtanács szakmai érvekkel hiúsította meg a játszótér megvalósulását, szembe menve
ezzel az egriek érdekével.
Az Érsekkerti játszótér felújítását fontosnak tartja. Többször is emelt szót mellette. Az
idei költségvetésben ennek felújítására már nincs pénz. Azonban a jövő évi pénzügyi
tervezéskor kiemeltebben kell kezelni. Ha más nem, Kovács-Csatlós Tamás képviselő
úrral közösen lobbizni kell az ügy érdekében.
Biztos benne, hogy a befogadó játszótér minden ott élő érdekét és jókedvét fogja
szolgálni.

Minczér Gábor
Az elmúlt közgyűlésen elmondta, hogy a Szerencsejáték Zrt. által felkért tervezői cég a
mozgássérült, hallás és látássérült, valamint autista gyermekek számára építenek
játszótereket. Több mint 13 épült meg Magyarországon. Szín és anyaghasználatban a
Tervtanács belekötött, azonban egy ilyen játszótér pontosan az Érsekkertben lett volna
megfelelő.
A játszóterek felújításával kapcsolatban elmondja Mirkóczki Zita képviselő asszonynak,
hogy korábbi esetekben is a Közgyűlés döntött a költségvetésben egy sor kijelöléséről,
amiből ezután a Városüzemeltetési Iroda a Városgondozás Eger Kft-nek feladatként
kiadta. Ezt követően a Városgondozás felvette a kapcsolatot azokkal a cégekkel, akik új
játszótéri eszközöket állítottak be, vagy a meglévő eszközöket megjavították. Jelen
esetben is hasonlóképpen történt, annyi különbséggel, hogy nem költségvetési forrásból,
hanem egy külső felajánlásból jön létre.
Sosem volt közgyűlési hatáskör. Eddig is bizottsági hatáskör volt, abban a tekintetben,
ha a bizottság kért tájékoztatást a játszóterek állapotáról. Lehet változtatni ezen, lehet
kérni, hogy egy új játszótéri elem behelyezése legyen bizottsági vagy közgyűlési
hatáskör.

Mirkóczki Ádám
További hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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Határozati javaslat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 134/2021 (III.22.) Közgyűlési határozatát módosítva
a megépítésre kerülő játszótér új helyszíneként a 1307/32 hrsz-ú, Cifrakapu utca 37-47
szám alatti társasház és a Benedek Elek Óvoda között elhelyezkedő játszóteret jelöli ki.
Felelős:
Határidő:

Gál Sándor irodavezető
2022. január 31.

Szavazás:

16 igen szavazattal elfogadásra került a határozati javaslat.

101/2021. (X.28.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 134/2021 (III.22.) Közgyűlési határozatát módosítva
a megépítésre kerülő játszótér új helyszíneként a 1307/32 hrsz-ú, Cifrakapu utca 37-47
szám alatti társasház és a Benedek Elek Óvoda között elhelyezkedő játszóteret jelöli ki.
Felelős:
Határidő:

Gál Sándor irodavezető
2022. január 31.

Napirend utáni hozzászólások

Mirkóczki Zita
Tájékoztatásul elmondja, hogy a tavalyi és az idei évi képviselői keret összesen 2 775 000
forint. A lakosság kérését figyelembe véve felújítások fognak megvalósulni a körzetben.
Kijavítják a Malomárok utcában egy rossz állapotban lévő parkolót és a futballpálya
salakos burkolatát is rendbe teszik. A Vallon úti postánál és a boltoknál három
akadálymentes rámpát alakítanak ki. A Kallómalom utca 78 sz. alatt lévő ház bejáratát
is akadálymentessé teszik. A Malomárok utca 42. szám alatt két pad és egy asztal kerül
kihelyezésre. A Nyugdíjas Ház előtt a padokat és az asztalokat korszerűsítik. A
Kallómalom utca 7. szám mögötti részen is felújításra kerülnek padok és asztalok,
valamint két kuka is kihelyezésre kerül. A javítások, felújítások összesen 2 484 000
forintba kerülnek. Ha a tél közeledtével nem sikerülne megvalósítani minden felújítást,
akkor kicsit később, tavasz tájékán valósulnak meg a felújítások.

Gál József felszólalási jeggyel
Bocsánatot kér a nyilvánosság előtt Minczér Gábor alpolgármester úrtól, a korábban tett
kijelentései miatt. Félrevezetették és rossz információkat kapott. Az általa említett
jelképek nem léteznek.
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A játszóterekkel és az óvodavezetői kinevezéssel kapcsolatban meg lehetett volna
kérdezni a szülőket is. A szülők igenis el tudnák mondani, hogy a jelenlegi pályázó
milyen munkát végez.
Véleménye szerint nem lenne szabad klímaberendezést felszerelni az óvodákba, mert az
megtámadja a gyermekek immunrendszerét.
Császár képviselő úrnak elmondja, hogy fát úgy kell kivágni, hogy kettőt kell a helyébe
ültetni. A kivágott fa nem volt veszélyes.
További jó munkát kíván a városvezetésnek. Javasolja Polgármester úrnak, hogy a
lakosság minden napirendi pont után kifejthesse a véleményét.

Minczér Gábor
Köszöni Gál József úrnak, hogy megtette a helyreigazítást. Korábban már találkoztak egy
másik fórumon és megbeszélték a történteket. Elfogadja a bocsánatkérést. Teljes
mértékben akceptálja, hogy félrevezették ebben a kérdésben. Szeretné, ha a
hírportálokon a bocsánatkérést is közzé lenne téve, nem csak az, amikor valótlanul
negatív színben tűntetik fel.
Óvodai kinevezés kapcsán elmondja, hogy a szülői munkaközösséggel egyeztetnek
ilyenkor.
A klíma csak akkor lesz beüzemelve, amikor a gyermekek a kint vannak az udvaron és
csak annyira hűtik le a csoportszobákat, amibe kellemes aludni a gyerekeknek. A
klímaberendezések beszerelését nem a városvezetés találta ki, hanem a szülők ezzel a
kéréssel fordultak az önkormányzathoz.
Czipó Lászlóné felszólalási jeggyel
A Volán Zrt. igazgatója Szolnokra küldte amiatt, hogy 7-es busz legyen Egerben.
Dr. Pajtók Gáborhoz szeretne néhány mondatot intézni. Elmondja, hogy hat helyen is
össze van törve és 2019-2021 években nem kapta meg a fogyatékossági támogatást.
Mondván, hogy 50 évet ledolgozott és elég a nyugdíj. Azonban a romák megkapták a
fogyatékossági támogatást. Miért vannak ekkora különbségek Magyarországon?
Nagy szeretettel és tisztelettel köszönti Polgármester urat, továbbá Császár Zoltán
képviselő urat, akiknek a beszéde, válasza igazán tisztességes és elfogadható.
Korábbi években Eger város több támogatást kapott. Most is adhatnának Eger városba
támogatást, amiből a Lenkey utcát is fel lehetne újítani.
Dr. Pócs Alfréd főorvos urat hiányolják a kórházban.

Minczér Gábor
A Lenkey utca felújításával kapcsolatban elmondja, hogy az útburkolat kritikán aluli. A
tavalyi évben már szerették volna az útszakaszokat megújítani, csak sajnos a
költségvetési kiesés miatt nem volt forrás. Bízik abban, hogy a megítélt TOP Plusz-os
forrásból lesz lehetőség az összes útszakasz kijavítására.
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Oroján Sándor
Az említett utca az ő körzetébe tartozik. Illetve a Síp köz és a Zseb köz felújítása már sok
éve tervbe van véve. Jómaga is ígéretet tett a választási kampányban, annak reményében,
hogy Fidesz többség lesz az önkormányzatban. Reméli, hogy TOP-os forrásból lenne
lehetőség az utcák rendbetételére.
A támogatásokkal kapcsolatban elmondja, hogy Eger kapott az országban 1 főre esőleg a
legmagasabb összegű támogatást a kormánytól. 825 millió forinttal a lehető
legmagasabb támogatást kapta Eger városa.

Mirkóczki Ádám
Most a veszteséget kompenzáló támogatásról van szó. Ha csak a tavaszi kompenzációt
veszik figyelembe akkor igaz, amit Frakcióvezető úr állít. De ha hozzáveszik azt, hogy
előtte 2020 decemberében alanyi jogon minden Fideszes megyei jogú város 1,1 milliárdot
kapott és aztán még 2021 tavaszán is kaptak támogatást, akkor az már nem igaz, amit
Oroján képviselő úr állít. Útfelújításokhoz elég kevés lenne ez az összeg.
Tájékoztatásul elmondja, hogy ütemterv szerint legközelebb 2021. november 25-én
tartanak közgyűlést, és aznap 16.00-tól közmeghallgatást is tart a képviselőtestület.

k. m. f.

Mirkóczki Ádám
polgármester

Dr. Bánhidy Péter
jegyző
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